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Az e1et feJ7ődő valóság. 
A kor színvonalán áJló hittan az akkor feltárható legtöké

letesebb világképet öleli magában. , 
Az erkölcstan e világképet megvalósítandó célW! tüzi. ki. 

Az erkölcsiség kötelező. Ez a kötelezettség nemes hivatássá 
magasztosúlhat. 

Csakis a helyes érte'lmű n e m z e t i h i vat á s útján él
hetünk egyetemes emberi életet. E nemzeti hivatás abban áU, 
hogy a nemzet vezetői a legnagyobb fokú bölcseséggel vezet
nek s a nwnzet minden közösségi szerve életmunkájálxm a .leg
többet, legjobbat és legszebbet valósítja meg: Igy: a katona 
honvéddé nemesül s a bíró, lelkész, tanító általában a nevelök, 
kutatók, tudósok .. társaságok, társulatok, egyházak, templo
mok, iskoláTc, városok, 'jalvak, ipari, kereskedelmi, földmíves, 
pásztor stb. kultúrák s ezek hivatásos művelői a nemzetflpí- • 
tésnek a szolgálatában végzik teendőiket. 

Mindenkinek, minden nemzetéért élő magyarnak nemzet
építővé ken válnia, hogy így országgyarapítónk valóban eltr
hesse a magyar nemzeti hivatás szent célját: a szerves életű, 
vílágépítö Nagymagyarorszdgot. 
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Magyar nemzeti hit- és erkölcstan, 

I. • 

1. Hit- és erkölcstan unk tárgy.a és köre : 

A világmindenség, az emberiség , a nemzetek, 
a magyar nemzet, a megyei élet, a tájegységek, a 
járások, a városok, a falvak, a családok . 

• 
2. Kinek a hit- és erkölcstanáról beszélünk? 

A magyar nemzet. mai kialakult életű és fejlett gondol
kozású magyarjának a hitvi\ágáról és erkölcsi hivatásáról !\lz 
a magyar ismeri a tárgyi világot, a világmindenséget s az azt 
alkotó tényezőket. Ismeri a világ eddigi történeimét s mindazt, 
ainit a világban az emberi elnie és akarat létrehozott. Igy él
ményei vannak a népek teljesítményeiröl, művelödésük és kul
túrájuk haladásáról, irodalmuk, tudományuk, bölcseletük létre
jöttéró1, nevelő és általában társadalmi intézményeik fejlödé
séró1, közősségi mindenfajta táXsaságuk tevékenykedéséről s 
általában azokról a nagy küzdelmekről, amelyek folytán létre
jött a mai világ és annak élete. 

E z a magyar ember nem kezdetleges, nem elniaradt, nem 
tudatlan, nem hiszékeny, hanem ellenkezőleg minden tekintet
ben fejlett. Ismeri a saját maga lényét és értékét is, nemcsak 
a világot tehát , hanem a maga s a más személyi életét, 

Mindazt értékeli és megbecsüli, amit eddig a fejlődő 
. ember alkotott s eszéve-l (hiszen észlény) alkotja meg eszmé

nyét , eszményeit, eszményi világát. Lelki fejlettsége határozza 
meg nemzeti hivatását. 

3. Milyen természetű ez a hit- és erkölcstan? 

.. ,Egyik )ellemző tulajdonsága az, hogy szemlélődésében fe!
,?Ieh ~ egesz létező világot ; a másik pedig az, hogy maga ele, 
elete c,;IJaképpen a látottak alapján egy eszményi világot .~m~ 
b~. El'e."z hitév~l . a földön jár s az égre tekint; egé~ erkolcSl 
hivatásaban az egl szózatot követi s a földet műv.eli es feJleszti. 
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A föld és az ég azonban nem egymástól teljesen különböző ' 
idegen vaJósá.&', han~m min~ a ~ettö része a világmindenség
nek. A világmindenseg egyseges es szervesen tagozott, megvan 
minden alkotó eleme és kialakúl minden hivatást teljesítő 
szerve. 

Az a régi felfogás, hogy a föld siralomvölgy s halál fészk~ 
és örökélet csak a mennyben lakozhat, ,nem táplálja a mai 
magyart. Isten egész nagy világa az örökélet birodalma. s így 
a magyar nemzet ......... ha hivatásának él- nemzeti létében örök
életre hivatott. 

4. Mit jelent az, hogy magyar nemzetr 

Amidőn az emberiség f91di életét szemléljük s minden mó
don és eszközzel történelmi kialakulásában tanulmányozzuk, 
az ember kÜ1..delmes múlt jában s elért eredményeiben nem 
hiábavaló munkát és semmis értéket látunk, hanem feJfedezzük 
benne a fejlődés és kialakulás folyamatos tényét. 

Az emberiség egyfelől adottság, másfelől megvalósítandó 
cél. Mint adottaág, állandóan magába foglalja a múltat s annak 
alapján állva, olyan, amilyen lehet. Soh. sem tökéletes. Hiszen 
álland6 kialakulásban van. Kezdetben tehát nem tökéletes, 
nagyon is tökéletlen. Nem úgy jött létre, amínt a hitregék 
kezdetleges felfogással mondják, hogy t. i. Isten tökéletesnek 
teremtette s aztán saját maga valami módon le bukott e bol
dog állapotból. 

Kezdetben kezdetleges s csak lassan, állandó munk., té>
rekvés, kitartás, küzdelem útján lehet és kell tökétesednie. 

A magyar nemzet ennek. folyton fejlődő emberiségnek az 
egyik sajátos .és nélkülözhetetlen szerve. Mint ilyen nemzeti 
hivatással bíró szervnek. teljesen megfelelően kell beleillesz
kednie az egész emberiségbe. Attól el nem maradhat, azzal 
együtt kell haladnia! Igy a magyar nemzet nemcsak adottság 
tömegeiben, fiaiban s tárgyi értékeiben, hanem fokozatosan 
kialakuló és hivatásszerűE:'n fejlődő cél és érték. A magyar 
nemzet az emberiség kialakítandó közös nagy értékének egyik 
elkötelezett munkása. Célja sajátosan nemzeti s munkájának 
eredménye hivatásszerű€Jll egyetemes. 

5. Mi az, hogy magyar , nép, magyar faj' . 

A magyar nemzet tökéletes megvalósulásában az emberi
ség egészén belől egy olyan szerves egészben való egységes 
életet jelent, amely szerves egységes élet minden :nagyart 
magába foglal. Az volna az eszményi élet s így az kell, hogy 
célunk legyen e földön, hogy minden nemzet s igy a magyar 
is, a saját he·lyén egységes, szervezett életben teljesítse fel
adatát és oldja meg hivatását. Eszményileg tehát arra kell töre.-
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kednünk hogy valamikor együtt élhessen és dolgozhassék kul
túrhivatÁBán az egész' ina.gyar nemzet, "minden magyarok" 
szerves egysége. 

A magyar nemzetet tehát a magyar nép alkotja s a ma
gyar népnek a magyar nemzet körében van az öt megillető 
helye. I 

Ez a magyar nép pedig . d a magyar fajnak a 
megva16súlása. A magyar faj a mai magyar nemzetnek éltető 
eleme, élő állaga, alkotó tényezője, szervesen élő állandó ereje, 
mindenkori testi-lelki forrása. A magyar faj a magyar ~emzet
ben s a magyar nemzetté nőtte ki magát. A kettő egy és 
ugyanaz. A faj a szárma 7.ásra és alkatra, a nemzet a történe
lem folyamán kilakult emberi hivatásra mutat. A faj a nt:mzet
ben éri el azt a szervet, amelynél fogva az emberiség életébe 
és egészébe hivatásos életének megfelelóen tud beleille.szkedni. 
Igy a teljes. faji élet csak . akkor lehet hivatása magaslatán 
álló, ha tökéletes nemzeti élettel tud párosulni. A magyar faj 
a magyar nép egészében lesz teljessé s a magyar nemzet egy
zégében kerül hivatása magaslatára. 

6. A közösség és az egyén szempontjai. 

Soha se volt, ma sincs és soha se lesz közösség egyén 
nélkül és egyén közösség nélkül. Amikor tehát egyiket a másik 
nélkül vi1.Sgálgatjuk, teljesen helytelen úton járunk. 

Mind a kettöt vehetjük adottságában, úgy ahogyan van 
és tekinthetjük célja, hívatása szerint. A közösség az egyéni 
életmegnyilvánniésokban valósul meg s az egyének helyes 
munkájának eredménye a tökéletes közöszégi élet létesülésé 
ben alakul ki. • 

Az emberiség egésze, a nemzetek, a népek és fajok, mint 
nagy közöszégi tényezök, mind tökéletes egyéni életet hoznak 
létr? akkor, amikor céljukat teljesen megvalósítják. Vagyis ~ 
tökeletes emberiség, mint célja szerint létesült, fejlett szer
veszé~, tökéletes egyének munkájának végső eredménye. 

Biztosan megállapíthatjuk tehát, hogy a mai fejlett ma
~ar nemzeti -felfogás szerint nem különálló egyéne·k szerző-

• dese . !oly~ lét~ül a közösség, hanem az egyének a kö~ég 
alapJab61 nove ki, s a közösség érdekét szolgálva, - ami mm
?,-en egyesnek az igazi érdeke is, _ valósulnak meg s lesznek 
onfiUó értékes szervei a nagy közösségi életnek. 
'. .. A nemze~ az alap s így a fundamentum, amely €;gyszer 
'öro!rre vettetett s amely soha meg nem is semmisül, amíg hiva
tásat teljesíti. 

. A .magyar e~yéni és közösségi élet a magyar nemzetn~~, 
mmt világtényezonek az alkotó eleme és nemzeti munkáJat 
végző hivatásos szerve. 
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7. A hit- és erkölcstan közelebbi tárgya. 

a) A hitvilág a 'VaLlásos életben testesül meg. A hit a maga 
működésében az ember lelkének a ténykedése s az ember lelke 
pedig az Isten lelkével egylényegű és annak alkotása. Igy a 
fejlett emberi lélek hite fejlettebb kell, hogy "egyen a kezdet
leges emberénél. 

A lélek hite a lelket, a szellemet keresi , kutatja az egész 
élet adottságaiban s azokon túl is, ott is, ahol a test érzékei 
nem látnak, nem tapintanak, nem izlelnek, nem szagolna k, nem 
hallanak. Amint az ember testből és lélekből áll, a világminden
ség, az emberiség, a nemzetek stb. is mind anyagból és szel
lemből, testből és lélekből állanak. . . 

Ebben a lelki munkában létesül a hit világa s így a hit az 
élet fejlődésében kííndul az ember lelkéből s keresi és me~
lálja a mindenség Istenét, a világ szellemét, a nemzet Atyját 
s megállapítja mindezeknek s minden más világtényezőnek egy
máshoz való örök viszonyát. A látottakat és megállapítottakat 
célúl tűzi ki magának, mint a mindenzég egyik szervének 
s e cél szemlélésében boldognak érzi magát. 

Ezek alapján könnyű belátnunk a magyar nemzet lrit
tanának és lritvilága kífejtésének nagyszeru feladatát a nem
zeti hivalás megélése szempontjából. 

b) Az erkölcs főképpen az embernek embertá.rsáho. való 
viszonyát jelenti, amíg a vallás az embel nek Istenhez való vi
szonyát fejezi ki. A jézusi két főparancsolatban: Szeresd az 
Istent és szeresd felebarátodat, mint magadat - éppen a hit
vallásos és erkölcsös élet két feladata van kifejezésre juttatva. 

Az erkölcs-világa azonban szintén vonatkozik az ember
nek minden kötelezettségére, amelyet az egész közösségi élet
tel szemben 'el kell végeznie. Vagyis az erkölcsi érzés, akarat 
és cselekedet szabályozza az embernek s a közősségekuek az 
élet összes tényezőihez s egymáshoz való magasztos viszonyát. 

Amig a hit a helyes szemlélődéshez vezet, addig az erkölcs 
a lrivatásos cselekvésre sarkal. Egyik a másik nélkül fél, és 
félszeg, nem egész. Hit nélkül, a lélek lálása nélkül az erkölcsi 
akarat és cselekvés nem tökéletes; de erkölcsi ténykedés nélkül 
sem a hit. A fejlett emberben mind a két tényező kifejlett álla
potban kell, nagy munkálkodjék. 

A hit- és az erkölcs nélküli élet nélkülözi az egyetemes 
szabályowt s a helyes értékmutatót. 

A nemz.eti s igy a magyar nemzeti erkölcs az egész magyar 
nemzetnek hivatásából.fakad s tökéletesedését jó irányban ve
zeti afelé a cél idé, amelyet az emberiségen belöl meg kell 
közelitenie és valósítania. 
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1. A magyar nemzeti hitről. 

Az emberiség közös kincsében van e földi élet igaz értéke 
s minden nemzet enn.e~ a közös kincsnek a szolgálatában kell, 
hogy álljon. E s~lgálatot azonba}'l leg~ikeresebben úgy végez
heti, hogy a saJat maga feladatát telJesen megoldja. Nem a 
szálká't keresi a más szemében, hanem a ráháruló. a csak ál
tala megvalósítható célt hivatásának megfelelően szolgálja. 
Teszi. ezt abban a tudatban, hogya világlllindenség három té
nyezőjét: az Istent, a világot és az embert a maga éI'i;é.kének 
megfelelően hivatásoSan szolgálja. 

• 

. A magyar nemzeti hit a mai fejlett magyar embernek a 
lelkében, az évezredes magyar nemzeti lélek közösségi érzésé
bOl, ttidAtából és akaratából sarjadzik ki. Azonban csak az 
képes a nemzeti hitet · megélni, aki a nemzet egész életét él
ményszerűen magába tudja öle1pi. S önmaga lelkén ke~esztül 
látja az egész nemzeti hivatást az örök isteni szellemhez való 
viszonyában. ! 

• 

. Másfelől viszont az is szükséges, hogy a magyar nemzeti 
hívő nemzetének belső értékeit, értékes szerveit, egész való
ságát is tudja szemlélni S ebben a szemléletben fe!ismeDe az 
Isten lelkének nagyszeru munkáját a nemzeti élet befelé irá
nyuló szerveződésében is. 

• 

Nincs felemelöbb tudat és fenségesebb élmény, mint tudni 
és megélni azt, hogy nemzetüDk az örök Istennek egyik cél
gondolata és hivatásos eszköze abból a célból, hogy itt e földön 
létesüljön a nemzeti élet keretében az emberiség örökéletének 
egyik fele. 

2. Milyennek hisszük az Istent) a ~-ilágot s az embert? 

Az Istent egyedülvalónak és tökéletesnek, személyesnek, 
s~t az egyedüli tökéletes személynek, egyetemesnek söröknek. 

A. világot egységesnek, együvétartozónak, fejlődönek, ~i
~lakulonak s végeredményben teljesen szervezhetőnek s mmt 
Ilyet, a maga nemében, céljában és lehetőségeiben tökéletesnek. 

. Az embert Isten fiának, aki a természet nagy világának 
egYlk. ~ze.rves lénye s beletartozik.. az egyetemes é!et és kialaku
l~ yt~agaJ:m. l!:lete egy része a földi életben valosul meg, s e 
foldi elet lS hozzátartozik az örök élethez. 
. .ya~s ~ mi magyar meggyőződésünk szerint e három 

egyutt Jar : )0 l sten, jó világ, jó ember. 
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A magyar nemzeti hit tökéletesen 'optimista, s tel.jeaen 
kiszabadította magát mjndenfajta pesszimista felfogás " köré-
ből. Ez egyszersmind jézusi felfogás is, s ba Jézus köv~tésé 
ben áll a kereszténység lényege, akkor tiszta keresztény magyar 
meggyőzódés. 

• 

3. Nemzeti hitünk közelebbi meghatározása. 
I 

Mi magyarok, mint nemzet, hiszünk az egységes világmin
denség örök teremtőjében, a földi élet gondviselöjében, az em
beriség kialakítójában, a nemzetek irányitójában, magyar nem
zetünk szerető Atyjában. 

Hisszük, hogy O hozzásegít minket befelé életiink és kö
zösségünk értékeinek kialakíblsáboz, kifelé pedig n~mzeti hivar 
tásunk megéléséhez. . 

Magyar nemzetünk a történelem folyamán alakult ki, mjnt 
minden más nemzet, S hár a gondviSelés idejében kijelölte he- . 
Iyét a Kárpátok között, ezer éves nagy küzdelmeiben sok 
megpróbáltatásban és veszteségben volt bőven része. Helyét 
emeberill állta, de sorai megritkultak a nagy európai eszmék, 'a 
hon védelme s megtartása nemes Wrekvéseiben. Igy jutottak 
idegen véru és fajú népek nemzeti fészkiink hegyeire és 
berkeibe. 

Mi ó'ket testvérekként láttuk, nyelvüket, kultúrájukat, val
lásukat megbe<lsültük, s ha egy nagy rendezés esetén sem me
hetnek vissza ha.zájukba, ősi népük közé, hajlandók vagyunk a 
magyar nemzet vendégeiként szeretettel és tisztelettel venni 
köriil. Természetesen a kölcsönös testvéri s a feltétlen magyar 
nemzeti élet elfogadása és gyakorlása esetén. 

Különben él bennünk a vágy és a hit, hogy mhlde.n. nép 
saját öztörzaéhez visszatér, s lehetőleg megvalósul a faJI ala
pon álló nemreti élet. Ez érdeke az egész Európának, S az egész 
világnak. 

Mikor hittel gondolunk nemzetünkre, drága honunkra, sze
münk előtt lebegnek a nemzetet alkotó összes értékes ~nye
zők: a tájak, vidékek, megyék, járások, városok, falvak, ronák, 
hegyek, alföldek, felföldek, vizek, szántók, rétek, erdők; álla,
tok, növények, ásványok, a pásztor, földmíves, iparos, keres
kedői stb. kultúrák, az iskolák, templomok, nevelöintéZli.ények, 
s a nép. amint él meghitt, boldog családi életben. 

Hisszük, hogy a magyar nemzet az örökéle~ r~zese. s 
mint ilyen, honában feltétlen értékkel bír, s általa es hivatásoS 
munkája által gazdagodik és szerveződik az egész világ. 

Hiszünk tehát egy teremtő, gondviselő, ki:<lakitó, irányitó, 
szerető Atyában, aki tökéletes, igazzágos és Jó. 
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4. Mit jelent az, Iwgy, ~etilnk, 18.tene tökélet .. , 

Először is azt, hogy ci mindennek Istene, B egyetlen egy, 
akin kivül más Isten nem létezhetik. Ra más Isten is létezhet
nék Ű sem volna tökéletes. Azután azt, hogy feliUmúllul.tatlan. 
sem'mivel össze nem hasonlítható, benne 8 dolgaiban nincsen 
fogyatkwás, hiány, vagy hiba. . 

O, mint tökéletesség, az emberek célja (Mt. ev. 5:4.8,); 
fundamentum, amelyre biztosan lehet épiteni és eszmény, 
amit megközeUteni szeretnénk az általa szívünkbe oltott vágy 
ösztönzése folyUin. Léteiében a lehetőség s lehetőségében a lét. 
A van és a kell, az első és az utolsó. 

Az O tökéletessége biztosit arról, hogy nemzeti hitiink -
a világ összes tényezőinek tekintetbevétele mellett - bizonyo
san helyes hit; mert csakis e hit mellett lehet elképzelni és 
megérteni a világmindenség szerves, egységes létét, fokozatos 
fejlődő kialakulllsát, amig elvileg s majd a valóságban is kelet.
kezik a tökéletes világ. 

A tökéletes Isten ' valóság, a tökéletes világ eszmény, s 
Igy cél. 

5. Mit jelent az, Iwgy nemzetünk 18tene igar:8ág08 és jóV 

Az életben, a történelem folyamán az igazságosságnak és a 
jóságnak számtalan meghatározásával találjuk magunkat szem
ben. Néha a megtorlllsban és a büntetés ltiosztásál)an szemlél
ték az iga~ságosságot. 

Istenünk igs~ossága Ilzonbsn azt je:1enti, hogy O kinek
kinek s így minden nemz~etnek érdeme és vele való célja szerint 
szolgáltatja ki az övét. Nemzeti Istenünk célja, hogy minden 
igaz nemzet hivatásának éljen, s ennek a hivatásos életnek a 
megval6sításában áll Isten örök gondviselésének, s atyai szere-
.te~nek egy része. Isten minden népének és fiának megadja az 
ovet, hogy az, Igy elvégezhesse a rábizott feladatokat. Senkit 
meg nem csal, s »ki Istenben bízik, meg nem csalatkozik«. 
. Nem~tünk Istene az&,ban jó is, a mi teljesen egybev~ 
l!?,zsálé~s voltával. Jóság nélkül nincs igazság, s igazság nélkül 
~ncs Joság. Ez a jóság azt jelenti, hogy Isten világa és a 
Világon a nemzet és fia hivatása szerint az Isten által jóra van 
elhlva. A vi~g elvileg és lényegében éppen olyan j6, mint maga 
az Isten. Hiszen a tökéletesedésre elhivott világ a tökéletes 
Isten alkotása. Az ember s a nemzet sorsa nem véletlen sors. 
hanem az isteni gondviselés alatt álló beteljesedés. Ez más nem 
lehet, csakis jó. 

Az igazságos és jó Isten egy lényegii a világgal, B az em· 
berrel ; ezért a világ és az ember B ezek szerves életfonnája: 
a nemzeti élet - az Isten által _ jóra való örök eIhivatás. 

II 
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6. Isten az egységes világmindenség örök teremtője. 

A világ s a világmindenség egységes a maga nemében. Ez 
azt jelenti, hogy nincsenek benne, területén belül idegen ele
mek, ott nem lehetnek egyik a másiktól lényegileg különzözö 
erök és hatalmak, Igy az Isten mellett nincsen pid. ördög, nin
csenek rossz szellemek, nem lehet pokol és semmiesetre nem 
elk~rhozás. . 

Ez utóbbi sötét fogalmak mind a fejletlen ember lelkének 
szüle)Dényei voltak~ A jót és a rosszat nem tudták másképpen 
megmagyarázni, minthogy a rossz szerzőjének s urának meg
tették· az ördögöt és a rossz szellemeket. 

Azonban nemcsak szellemileg, lelkileg egységes a világ, 
s' így az egyedüli hatalom természetesen az Istené, hanem a 
világmindenség élőlényei s közöttük a nemzetekbe szervező:lö 
emberiSég is egységes. A jó Isten világa nem hord önmagában 
idegen elemeket és tulajdonságokat. Világában minden egy célt 
szolgál, egységesen a tökéletesedést. • 

A különböző népek és nemzetek mind egy nagy köz;;.sséget 
alkotpak, s ha kialakulásukban némelyek előbb is járnak, mint 
máSQk, lehetőségeikben és leendő céljaikban mind ugyanoda 
fognak jutni: az egységes emeberiség szerves alkotó elemeivé 
válnak. 

Ez a világ állandó és folytonos kialakuIásban, fejlődésben 
van, s bármilyen furcsán hangzik is: a nagy világháihlrúk is 
ezt a fejlődést szolgálják. Az Isten teremtése örök. 

7. lsten a földi élet gondviselője. 

Gótama. (Buddha) szerint az élet ritmusában a karma 
(tett, cselekedet) törvénye valósuI meg, mig Jézus tanítása 
szerint e világ s a földi élet minden tünete Isten gondviselésé
nek val6raválása. Nem sors, nem a párkák. f~maJának meséje, 
nem a kényszer, nem az elrendeltség, s így az előre kijelölt 
üdvösség, vagy kárhozat: hanem egyedül és kizárólag az isteni 
gondviselés intézi mindannyiunk életét. A mezők virágát, az 
ég madarait, a víz halait, a föld élő lényeit s az embert az 
isteni gondviselés tartja fenn, vezeti és irányítja. 

Milyen megnyugtató a tudat, hogy a földi életben elvégre 
is nem zűrzavar, nem romlás, nem örökös civódás és tragédia 
létesül; hanem - ha képesek vagyunk meglátására - abban 
az Isten örök gondviselésének állandó művét szemléljük, amint 
a kialakulás törvénye szerint létesül a fejlőjő, magasabb
rendű élet. 
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Felemelő a bizcrnyosság abban, hogy ez a világ, s benne 
az élet a jóságos és igazságos, a tökéletes és szeretö Isten örök 
gondviselése alatt van. 

Ezért - amint Jézus is kifejezte - felesleges felettébb 
aggódnunk sorsa felett. 

, 8. lsten az emberiség kialakítója. 

A földi ember lélrejötte és kialakulása sok százezer és 
millió év történetéről beszél annak, aki a nagyszeru történel
met olvasni tudja. Hogy az 'egysejtű lénytől a fejletlen S7.erves 
emberig minő fokozatok és alakulatok vannak, azt a tudomány 
állapítja meg. Azonban bárminők, mégis csakis fokozatok . 
Egymástól nem teljesen idegenek. 

• Ig~n természetes, hogy így az ember- és az állatvilág 
viszonya még inkább közelállónak mutatja egyiket a másik
hoz. Ami pedig magát az embert, s általában az emberiséget 
illeti, annak minden egyes tagja az egységes embeTiség körébe 
tartozik. 

Hogya majom a fejlődés folyamán majommá lett, az az ö 
hivatása volt, s egy cseppet sem szerencsétlensége. Hogy az 
ember emberré alakult, az is az ő hivatása-képpen fogható és 
fogandó fel. Minden ember ember: a kezdetleges és mű%letlen 
is és a fejlett és művelt is . 

Ennek az embernek s így az emberiségnek Isten a kiala
kitója. Nem igaz, hogy Isten egy »szuverén úr«, aki lényegileg 
teljesen más mint az ember, s így ha akar, kegy€'lmes lehet, ha 
akar, elkárhoztathatja , »a bűnös tömegeket«. Nem! ~sten az 
emberiséget lassan, fokozatosan, de biztosan vezeti a kialaku
lás felé, a fejlő::és útján, s e művével állandóan gyarapítja a 
földön a jóságot és létesíti a tökéletesedést . 

9. lsten. a nemzetek iTán.yítója. • 
, Az e~beriség nagy tömegekb.en él s e tömegeknek ~r 

változata Jsmeretes. Az ember a föld különhöző helyein tűnik 
f~~ ,s kultúrájában időben, a kialakulás során nagyon külön
böZik egyik la másiktól. 

. E népek egymással rokonságbll,Il állhatnak, közelebbi és 
táv~l~bbl .rokonságban és egymásnak ellenségeivé is 1ehei?ek. 
GyulolhetJk egymást s egymásnak kultúráját és művelődesét. 
A~~b~. a· bennük élő gyűlölet és szeretet az a benső for· 
málo .~:.o, ami a fizikai világban .a. vonzás és a taszítás. Mind 
a gyU~?I;t! mind a szeretet hozzájárul a szív tisztulásához, 
elmélyulesehez és igy nem teljesen és föltétlenül rossz. 
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E népek eddigi életformája különböw lehetett: éltek csa
ládokban rokonságban, törzsekben, nemretekben, birodalmak
ban s ~g ezek, az embriség szervezödéséhez tartozó közös... 
ségek kiaJa.kultak, számtalan szerződés és háború jött létre. 

A világ emberiségének ·ma is a megfeleJö életformáját k ... 
ressük - a harctereken s mindenütt. A nemzeti élet egy ilyen 
életforma s a nemzet pedig szerveződött, alkotó eleme, szerye 
az emberiségnek. 

Ezt a ránknézve drága életfOll!1át majdnem ezer éven át 
nélkülöztük a maga teljes jogában és tökéletes formájában. 

Különböző erők és tanítások lehetetlenné tették nemzeti 
életÜnk teljes megélését, s némelyek próbálták helyettesíteni 
a nemzetköziség üres fogalmával; de e fogalomnak nem volt 

. semmj közelebbi pozitiv tartalma. 
Ma mekint jogához jut a nemret s meg kell látnunk, hoh 

e nagy küzdelmekben Isten az irányító. Ö adja az erőt és a bá-. 
torságot an a, hogy a nemreti életforma valóban elnyerje a 
maga helyét az egész emberiség életén belől. Nemcsak egy 
nemzet, hanem Európa, s az egész emberiség nemzetei, mipt 
a viJ.ág tökéletesülő életének sajátos szervei. 

Valóban Isten az irányítója az emberi fejlődést szolgáló 
nemzeti élet kialakulásának, S a nemzetek hivatásos élete meg· 
élésének. Isten irányítja a mi magyar nemzeti életiinket is. 

10. lsten a magyar nemzetnek szerető Atyja. 

Ismerjük nemzetünk feltért történelmét. Keletről jöttünk 
s a nyugat kiíszöbén álltunk meg. Szívünkben ős; értékeink 
gazdagságával, lelkünkben készen új értékek befogadására; 
hozzás ímultunk a ' történeti kereszténység hatalmas útjáboz. 
ösi vérünket, s ezzel járó lelki-alapkincsünket, ha szúnnyadó 
állapotban is, mélyen elaltatva, de ezer éven át fenntartottuk, 
megőriztük. Állandó küzdelmet folytettunk hivatásunk örök
tudatában, s nem ' adtuk oda véglegesen magunkat remény
vesztve tönkrejutAsunk kigondolóinak, hanem kitermeltük fel
felé irányító vezéreszménket: .Ember, küzdj és bizva bízzál! « 

Szívünkben meleng€.lttük magyar nemzeti hivatásunkat, s 
ha százszor elestünk, ezerszer keltünk fel, hogy azt, amit Isten 
ránk bizott, diadalra juttassnk. 

Mi nem lehetünk szolgai zsoldosai sem a hellén-római, 
sem más lényünktól idegen világszemléletnek, nekünk érvény&
siteniink kell Ö5einktöl kapott benső, saját kjncseinket és ér
tékeinket is. 
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• Isten nemzetünknek édes Atyja, s elvárja tőlünk, hogy tel
jesen magyarok legyünk 8 igazAn magyarok legyünk. Nem 
adhat juk el lelkünket egy teljesen idegen szellemnek vissza 
kell térnünk magyar (fjnn-ugor és turáni) lelki alapjainkra 
fajunk, vérünk adottságaira, értékeire, s ezen az alapon kell 
'magyar keresztényeknekJ Jézus követőinek lennünk. 

Magunkhoz, nemzetiinkbőz illő hitre és bizalomra van 
szükségünk. A magyarok Istene, a nemzetek Atyja, - aki 
mindeneknek gondviselője - elvárja tőlÜnk ezt a biz.akodó. 
ezt a reménykedő, derűs, feltétlenül megálló magyar nemzeti 
hitet. 

Isten a magyar nemzetnek szerető édes Atyja! 

11. Az Isten fogalmairól. 

Tisztán kell látnunk, hogy tényleg csak egy lsten van. 
Enncöúl az egy Istenről azonban sokféle fogalmat és képet alkot
tak maguknak eddig az emberek. Nem is lehetett másképpen. 
kI. ember minden időben saját maga a maga képességeinek 
megfelelően eszmélt és gondolkodott. 

Az ember Isten képét maga formálja s úgy képzeli el, aho
gyan tudja. Ezért az Istenről alkotott fogalmak a különböző 
ember lelki képesSégeihez igazodnak. Egy pár ilyen fogalmat 
felemlitiink : Istennek tartották a napot, holdat, csillagokat, a 
szelet, vihart, a folyókat, állatokat, szellemeket, cs'lád- vagy 
országalspító ösöket, vagy hősöket, kirá1yokat ... egyes népek 
istenét külön-külön más, más istennek; néha más istene volt a 
levegőnek, földnek, viznek stb ... 

Mindennek az volt az oka, hogy az emberek nem ismerték 
az egész egységes világot, az egységes emberiséget, s ezeknek 
egységes szellemét : a m índenható és örökteremtó Istent. 

Mikor azonban a fejlődő ember, mint Isten gyermeke, fel
emelkedík emez egyetemes gondolkodás magaslatára, s~
szerint ismeri fel, hogy csak egY' az lsten, s rá vontakozoan 
minden más tanitás a részleges és fejletlen ismeretnek, vagy 
más alsóbbrendű érdeknek és akaramak a következménye. 

Mindebböl az is következik, hogyha helyes fogalmat ak~
runk alkotni Istenről, akkor ennek a fogalomnak meg kell ko
zelitenie a tökéletest. Isten Wkéletes. Világának is és az embe
reknek is ezt a Wkéletességet kell szolgálniuk. , • 
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m. 
• • 

1. Atmenet az erkölcsi-világ kérdéseire. 

A hitvilág tárgyaJá"sát röviden. le~~uk s mo~t,. mielőtt 
hozzákezdenénk az erkölcsi-világ kerdeseihez, próbálJuk meg 
az átmenetet kiépíteni. 

A hitvilágban az Isten és a világ viszonya volt a főtárgy, 
s mindez az ember lelkiéietén keresztül nyilatkozott meg. Az 
ember szívében lángolt fel az a gyenneki szeretet, amellyel 
Istennel, az Atyával szemben az embernek úgy is, mint a nem
zet fiának, viseltetnie benső élménye s nemes hivatása volt. 
Isten az igazi szeretet örök-forrása. ráeszméltette az embert 
ana, • hogy ennek a szeretetnek át kell hatnia az élet minden 
élő és fejlődő tényezőjét, sqt magát az egész világrendet is. 

Ebben a szerveződő világrendben szemléltük szívünk min
den nemes érzésével a magyar nemzeti élet ' feladatát. Most, 
mikor az erkölcsi-világ megismeréséhez fogunk, szintén ettől 
a szeretettől vezettetve vizsgáljuk nemzeti hivatlisunkat. Jézus 
tette a szeretetet az Istenországa tagjai között a közösségi élet 
legfőbb mozgató erőjévé, mondván: »Szeresd felebarátodat, 
mint magadat!« . 

Nemzeti hivatásunkat, mint fejlett egyéneknek, erkölcsi 
feladataink megoldása útján kell dimalra juttatnunk. Az ilyen 
egyénnek szeretnie kell önmagát éppen nemzeti közös~ge érde
kében, de soha sem a közösségi érdek ellen, tehát nem önző 
módon. Ezt nevezzük énszeretetnek, s megkülönböztetjük az 
önszerete.ttölJ vagy egójzmustól. Istennek az egyénen keresztül 
megnyilatkozó lelke nem éli ki magt.t az énszeretetben. Szere
tetét felebarátja, felebarátjai, s így élet- és nemzeti közössége 
felé irányítja. 

Jellemezzük pár szóval ezt a szeretetet! 
A szeretetet, amely a hit- és erkölcsviIág alapmozgatója,. 

semmi esetre sem szabad a gyöngeség és erőtlenség körébe 
vo.~u.nk. Ez a szeretet erős, szilárd, bár gyöngéd ott, ahol 
sziikseg van alTa. Ez .a szeretet célszerű, ami azt jelenti, hogy 
az ~m~bep. ne~ a. J,elent, h~~m a jövőt, a célt, a fejlődőt, 
a klalakítand~t ~haJtJa. akarJa es szereti. Soha sem »majom~ 
szerete~« . Mi.?-~g .az Isten akaratát nézi s az Istenországát 
szolgálJa. A kozosseg nemzeti szerveződése tökéletesbülése le
beg szemei előtt. Nem a vanra. hanem a k~llre néz s így egy_ 
szóval: !eJ1eszlő-erőt jelent. 

Az énszere~t a testes lélek és a lelkes test szeretete. A 
~~. f0!ltos •. ~ l~lek értékes. Világéletiinkben a kettő szerves 
kozossege szukseges. s egyik is el nem hanyagolható. 

Az énszer~!-et. az ~nbe?Sérzet és az emberi-méltóság érté
kelése. Ennek oszmtesege es teljessége szükséges ahhoz, hogy 
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~ásokat s igy a saját nemzeti. közösségünket is igazán szeres
sÜk ami egyet jelent ezzel: igazán .swlgáljuk fejlődésében. 

'Az énszeretet biztos alapja a közösség teljes szolgálatá
nak. Mennél inkább szolgáljuk a közösséget, annál értékesebb 
egyének. egyéniségek. személyek, személyiségek, isteni célgon
dolatok vagyunk a magunk testi-lelki, embeIi, istenfiúi, nem
zeti adottságában. 

2. A nemzet életszervei. 

Azt mondbatnók, hogy a hit kérdései a világminde~l 
a nemzetig vezettek minket, s az erkölcs problémái pedig 
saját magunktól vezetnek el a nemzeti közösség szolgáJ~sának 
a megfejtéséig. 

A hit azzal foglalkozott,' hogy minket, mint nemzetet, be
állítson a nagyvilág megszervezendö hálózatába; az erkölcs 

, meg abban tájékoztat, hogy miJyen módon tudjuk nemzetün
ket benső szerveiben helyesen szolgálni, s e swlgálat által 
bogyan foglalhat juk el nemzetileg a magunk helyét az emberi
ség egészén belő!. 

l1:ppen esért szükséges annak közelebbi elvi megállapítása, 
hogy melyek a nemzetnek amaz életszervei, amelyek segitségé
vel és útján egész hivatását lDegélheti. 

Mi ez életszerveket a következőkben állapít juk meg: 1. az 
egyetemes magyar nemzeti társadalom; 2. a megyék magyar 
társadalma; 3. egyes tájegységek magyar társadalma; 4. járá
.sok magyar társadalma; 5. városok magyar társadalma; 6. fal
vak magyar társadalma; 7. magyar családok nemzeti élete. 
• A nemzeti élet egéssén belől erkölcsi elveinket eme felso
rolt nemzeti életszervekkel kapcsolatban terjesztjük elő. 

IV . 
• 

1. Az egyetemes magyar nemzeti közösség erkölcse. 

. . A nemzet~társadalmat. a nemzeti közösséget a maga egy
~~eben, eszményi jelentésében, elérendő céljában kell szemlel
nunk eddig kialakult nemzetközösségi szerveiben, s minden 
?lyan . társ~dalmi alakulatot, amely nem sajátosan e ne~zeti 
elet l?alalutásáért létesült, s nem teljesen ennek a szolgalatá
ban a11, figyelmen kívül kell hagynunk. . 

. A nemzet olyan alap, amelyre felfelé épülhet az ernbel?
seg, s amely le- és befelé számos szerves közösségre tagozódik 
le egészen a családig, társadalmi életünk össejtjéig: ősegy
ségéig. 

. A magyar nemzet társadalma eszmeileg az egész magyar
sag egyetemes közösségét jelenti, s amennyiben a jelenben 
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nem minden nemzetéért élő magyar lehet tagja a magyar hon 
határain belől ennek a nemzeti közösoégnek, feltétlen meg
valósítását nemzeti erkölcsi célul kell kitfizniink. 

Az egyetemes magyar nemzeti közösségnek erkölcsi fel
adata nemezti hivatásának megélésében áll. Az erkölcs mindig 
kötelezettséget, kötelességet s igy szentséges szóval jelezve: 
hivatást jelent. Isten a hívó, aki a nemzet géniuszát, a .nemzet
figyelőt odaálUtja a nom zet kezének megfogására, s aki a nem
zetnek sZÍvét dobogtat ja és lelkét ihlettel tölti meg. 

Az erkölcsi hivatásban testesül meg az atyai szeretet, 
amelynek hatására a fiak szívéll és lelkén keresztűl a szeretet
tel végzett hivatásos élésben gyarapodik a nemzeti közjó, s lé
tesül az egyetemes fejlődés. 

'1. magyar nemzetnek_az a hivat4sa, hogy a szeretö Atya 
szavára hallgatva, végezze el hivatásos munkáját, teljesítse 
kötelességét, s ez által szolgálja az emberiség javát li saját 
maga helyén. Ot Istene hivta el a történelem folyamán, neki ' 
hivatása olyan magasztos, olyan feladat, amj nélkül nem léte-
sül az Isten akarata, s ama nemesebb, magasabb ország: az 
Isten-országa. A nemzet egész társadalmának szolgálnia kell e 
hivatás megélésében. Minden közösségnek és egyénnek a maga 
megillető helyén, feladatának megfeleló munkával, hogy igy 
a magyar nemzet válhassék Isten és a világkultúra, s az egye
temes művelődés szolgájává. 

Eme hivatásos munkával szereti a magyar nemzeti társa
dalom az emberiséget, az éló világot, s mindenek alkotóját: 
a. tökéletes Istent; nem utolsó sorban pedig saját magál E 
hivatásos munka azonban csak ép testű és lelkű nemzeti közös
ség útján valósulhat meg. . • 

Amjnt így a nemzet erkölcsi feladatai megoldása útján 
szerves tagja lesz a fejlődó emberi-nemnek ugyanakkor befelé 
is tagozódik, s hivatásos helyére kerül n:inden közösséai és 
egyéni értéke. . 1:)~ 

Igy létesül a fejlett nemzeti élet s így éli meg erkölcsi 
hivatását a magyar! 

2. A megyék magyarjainak erkölc8i e7ete. 

M!Dd~n megye egy-egy sajátos szerve, aJkotó része a nem
zet ego;szenek. Egészséges állapotában a magye önálló értékes 
életet el, .. s ebben az esetben valósul meg a nemzet boldogsága. 

Az onállóság nem azétesettséget s Igy nem függetlenséget 
jelent, ammt azt sokszor sokan gondOlták és hird tték h 
benső f" . t N k"lső .. e . anem ugges. em II eroszak. hanem belső lelki függés 
nemes lelkű törvény köti össze a szerves részeket t' 
egészén belől a megyéket. ' a nemze 
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A megye nemcsak. egyszeru közigazgatási forma hanem 
a történelem folyamán kialakult szerves, önállóan élő' m.n.gya.r 
élet. Azon a helyen, ahol ~lterül; amaz éghajlat alatt, azon 
városok és falvak birtokában; olyan múlttal, amilyennel ren
delkezik ; átélt megpróbáltatásai és kjizdelmei után ... Készen 
az új erőkifejtésre, anyagi, lelki, mindenféle javakkal azért, 
.hogy ott, ahol a megye él és munkálkodik, legyen ma~ 
az élet, szent a nemzeti hivatás. 

A megye hivatásos élete és a nyomában járó értékes 
eredmény kihat az ~ész nemzetre, s jelenti a magyar élet gaz-
'dagodBsát és f ejlödését. . 
. A megyék erkölcsisége akkor létesül, ha a megyének min
den alkotó eleme : közössége ~ egyéne elvégzi a rája váró 
mwtkát a maga id'ejében a munka nemes nemzeti céljának 
megfelelően. Volt idő, midőn külső nemzeti elnyomások idejé
ben a magyar megyék ellenállásukkal épitették a jobb jövőt. 

A megyei közösségben is érvényesülnie kell az elvnek: 
»egy az egés2ért, s az egész egyért«. Aki a megye feladatát 
hiien szolgálja, az tulajdonképpen nemzete szolgálatát eszközli. 
Aki a szerves egységen belől a részt szolgálja, szolgálja az 
egészet. 
, A megyei szolgálat nemzeti szolgálat. 

A megyét hűségesen szolgálnunk erkölcsi kötelességiink ! 

8. A magyar tájegységek erkö!c8i értéke. 

Vannak vidékek, vagy tájak, amelyek sajátosan megkü
lönböztethetök egyik a másiktól s a nemzet egészén belől ilyen 
tájak gyakran találhatók. E tájaknak tájviseletük (népvise
let), tájszólásnk van, amelyek a maguk nemében igen érde-
kesell; és nagy értéket képviselnek. . 

A tájszólások a magyar nyelvnek gazdsgságát mutatJák 
• gazdagodását mozditják elő. Anyanyelvünk kifejlődhetik _ir0-
dalmi nyelvünkben, de népÜnk 1e1kének mélysége· és egesze 
jelenik meg tájszólásaink sajátosságaiban. A sajátos magán
hangzók kiejtésében benne van népünknek érzelmes lelki mdu
lata, szines kedélyhangulata s hullámÚ) j sziv-érzelme. 

A táj értéke azonban a munkafajtában és mjnőségben, a 
f~glalkozásban. ruházatban, szokásokban, ételben. italban és 
vlselkedésben is megnyilatkozik. Az épitkezés is alakulhat tá: 
jak és vidékek szerint és abol megvan hozzá a tárgyi és alanY' 
f eltétel , keletkeznek a különböző népművészetek. . ' 

N épmesékben , népdaJokban, néptáncokban (zene ). 15 ~Z?
kott tájszerűség l e nnj valamint a pásztor- földmíves-, IparI- es 
kereskedelmi kultúrá.k kialakulásában és eÍhelyezkedésében ~: 

Mindezekben s más hasonló tulajdonságokban éJ? ad?ttsá
gokban nemzeti s zempontból óriási értékek reJ1enek s nYIlván-
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való eme kivál6ságoknak nagy hordereje. Megbecsűlésük és 
fejlesztésük egyenesen magyar nemzeti kötelesség. . 

A tájak és vidékek egészen sajátos lélekkel b~~ s e 
Jélek megfelelő művelése és foglalkoztatitsa erkölcsl ~o~les
ség. Csak így a meglévö lehetőségek alapján, a kellő erte~~ 
kifejlesztése mellett teljesíthetik a tájak közösségei és egyen~ 

~ azt a nemes hivatást, amellyel gazdagabb lesz az ország s feJ-
1ődik az egész magyar nemzet. 

Röviden: a tájnak minden igazi értékét művelnünk ,kel}. 
mert az adottságokon kell felépillnie a nemzet szerves egesze
nek. Erkölcsi feladat a tájék és vidék művelése s népe sajátos 
lelki értékeinek nemes irányba való továbbfejlesztése, hogy 
igy teljessé lehessen ez úton is a nemzeti kultúra és művelődés. 

4. A járások magyar közösségi erkölcse. 
r 

A megyékben szokott lenni három-négy. Nem nagy egy
ségek a nemzet kebelében, de fontosak az egész nemzet élot
egysége szempontjából. 

A járások munkája nemcsak fonnai ténykedés; hanem a 
szerves nemzeti életnek a gyakorlati életben való megnyilat. 
kOMsa és testetöltése . 

Az alkotmányos nemzeti élet létesítöje, végrehajtója és 
képviselője a föszolgabíró} hivatása magaslatán állva, nemzet
nevelő szerepet tölt be s személyes hatása megbecsülhetetlen 
az ország nagy érdekét tartva szemük előtt. A járus birája 
pedig, aki az iga.zságszolgáltatásban képviseli a nemzet fejét 
s ennek nevében mondja ki a törvényes ítéletet, kiváló erkölcsi 
erejénél fogva s ítélete tiszta igazsága alapján valódi meg
nyugVást hozhat létre az emberek lelkében. 

A járási orvos szorgos és személyt nem válogató, hűséges 
szolgálatával követendő példát adhat arra, hogy milyennek 
kell lennie a kötelességteljesítö, hivatásos életű embernek. 

Milyen fontos, hogy ezek a járási vezető emberek mg
vérig igaz magyar emberek legyenek, akik a magyar nemzet 
szolgálatában nevelik 'az embereket s az emberek szolgálatában 
gazdagítják a nemzet hivatásos életét. 

. 1l:.ppen ezért nagy fontos;'ággal bír az, hogy a járásokban 
mJ,?den hi."atott eD?-b~r hivatása magaslatán állva, olyan nem
zeti ~~g~a~t teIJe5l~en, amelyne~ h;ttása és fénye a közös
~ég. en.eset es akaratát nen;es u!ánzasra, önzetlen munkára 
es Igaz nemzet-szolgálatra keszteti. 

A járások népének mindennapi élete egybeesik a nemzet 
rendes, munká.séletével s ezt az életet nemzeti tudatb ' 
nemes hivatásérzetben alakítani és nemesíteni a ll'OO'Q antebes

b nemzeti kötelesség s erkölcsi feladat. '1:) ... zen 
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5. A magyar városok erkölcsi ereje. 

A városok a ' nemzeti haladás gócpont jai, szorgalmas vidé- ' 
kek piacai, a művészetek és irodalom pártolói, az ipar- és k~ 
reskedelem melegágyai s így ezeken keresztül a virágzó és 
fejlődő nem7.eti élet fáklyavivői. 

Szép és .kényelmes otthonokat adnak a müvelödésnck. a 
nevelő-intézményeknek s nevelik mindazokat, akik a nemzet 
irányításával s főbenjáró szolgálatával foglalkoznak. 

Magukm öltik a balarlás fényét s lehetövé "teszik a moz
galmas, nagyobb stilusú életet. Felhasználják a kultúra és 
technika minden megfelelő vívmányát s ezeknek segítségével 
szebbé és jobbá teszik a bennük levő életet. ' 

Kisugározzák magukból a nemzet lelkének erőit S egész 
környezetükben befolyásolják a népet élete megélésének irá-
nyításában. . 

. A városok, az igazi nemzeti magyar városok a lassan ki
alakuló kultúráknak egészséges termékeit átveszik s ezekért 

- cserébe súgároznak 'olyan haladó, fejlődő magyar s""llemet, 
amelynek nyomán tovahalad az egész nemzet az elöbbrejutás 
biztos orsz.ágútján. 

MindeqA>áros egy-egy jól megszervezett nemzeti fészek, 
szellemi központ, lelki ősforrás. E fészkekből kél fel a fejlődés 
szelleme; 'e központokból indul el a mindenfelé világító és 
melegítő fény; ez ősforrásokból buzog fel a nemzet lelkének 
újjáébredése. 

Nagy és nemes kötelezettség nemzeti magyar városnak 
s benne lakó magyar honfinak lenni; de éppen olyan fenkölt 
bivatás is az ezzel járó kötelesség teljesítése s nagyértékű 
feladatok megoldása. 

Ti magyar városok s ti mind, akik a városokban szolgál
játok a nemzetet, emelkedjetek hivatástok magaslatára s te
gyétek gazdaggá, sséppé, szervessé és fejletté saját magatokat 
s rajtatok 'keresztül a nemes magyar nemzetet! Erkölcsi té!lY
kedésetek eredményezze hivatásotok megélését s édes hazállk 
felvirágoztatását. 

~ppen ezért építsetek magyar művelődési házakat s ott
hont minden nemes művészetnek' állítsatok egyetemet a 
tudományoknak. s tudományt a n~mzet egyetemének. Emel
jetek múzeumokat, színházakat, mozikat; de' ne feledkezzetek 
meg az élet egészségéről s kórházaitokban ne csak be~ek.et 
gyógyítsanak, hanem kutassák ki az egészséges élet feltetelelt. 

Oh ti nemzeti magyar városok! Ti legyetek a tök~etes 
élet megteremooi; ti, akik a haladást képviselitek ~. ~~Jk,n~k 
haladása elöre mutat a magyar nemzet fejlődésének orok utja 
felé! 
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6. A magyar. falvak erkőlcsi feladatai. 

A falú régebbi a városMl s az emberi közösségnek e1s6 
nagyobb társadalmi szerve. örvendetes megáJlapit.á.st nyert, 
hogy a -falú a földmives kultúra természetes velejárója és al- 
kotása. Ogy látszik, nem felülröl, hanem alulról kialakulva 
jött létre. Egész csa.ládokat, sőt rokonságokat magába foglal
bat s állandó természetű lakóházaival a földi nyugalmasabb' 
élet sátora, otthona. 

Az emberi fejlődés útján az ágrikultúra a jó földdel való 
benső barátságot jelenti, amely megérdemli s lehetövé teszi, 
hogy a művelő, az ember, nálunk a magyar nemzet fia, családi 
csoportokban élve, családi tűzhelyeket, lakásokat, otthonokat 
teremtsen magának s megpróbálja az életre, sőt a halálra is 
egy helyben maradni és ott a földet és tájat lelke szerint hű' 
ségesen művelni. 

Megfelelő helyeken, a nemzet kebelében így jöttek létre 
a kedves szülöbá.zak, szülőfaluk, s maga a szülőföld. A falú 
nagy haladJi.s a nomád sátor mellett. Amig a nomád sátor 
neveli s ereszti ki magából a folyton mozgolódó, nomád lovas
népeket, nyugtalan természetiikkel, addig a falusi házas föld
mives élet, a szülői ház hozza létre a föld s a nemzet legkon
zervátlvabb elemét, a falút s a falú népét. 

A magyar nemzet egészén belűl a város a haladást, a falú
az ~landósúlást képviseli s így az egységes nemzeti életben 
a multhoz való ragaszkodást valósítja meg . 

. A falú . a népek és a nemzetek tengerén és életében az 
e~ legegeszségesebb közösségi alakulat. Örizzétek meg a 
falu ragaszkodó lelkületét, hűséges kitartását türelmes és ha-
tártalan küzdő erejét! ' 

bad A ~alú h~zzátartozik a nép őstengeréhez s ezért nem sza
v os.t cs!"álni a fal úból. Ám élhessen ő is modern életet 

an~ak eg~~es termékeivel, fejlett ágrikultúrájával de a 
~~~~~~ldhoz való ragaszkodását s józan állhatatosságát ne 

A falú a várossal együtt aik t· 
magasabb, összetettebb élet ? Ja a ?e';?zet kul!úréletét s e 
életén épiilbet fel. Hadd mar:~ante~. ~et f",,"-zet evo . egészséges 
s hadd éljen megfelelő, sajáto~ életet! a alu hIvatasos helyén 

Teremtsiink magyar nemzeti fl' . 
sé!(es_ családi fészkeket, lássuk el a U~l életet , ~pítaÜnk. egész
őrizzük meg egészségét de lel ": a}vakat uttaJ, Vlzzel s 
szinvoDa1án, ahol a legn~obb é !tüle~t tartsuk meg saját 
ház, a föld öröklése . '. s álWáb rték az édes SZülŐfÖld, a szülő' ' 
hadnak örök és áldott an a honnak az áldott szeretete. . magya.r 
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7. A nw.gya< ne"",.t ooaIádjai1lak .. erkőlc8i , t>lldga. 

A család az alapja minden egészséges közösségi életnek 
s igy a magyar nem 2'.etnek és az Isten országának is. 

A család keletkezésében s életében bizonyos állandó tör
vények érvényesülnek. Ezek a törvények lehetnek . a többek 
között élettaniak s ezért ügyem Unk kell, hogy a két tag,fajilag 
összeillő legy~, egymástól nagyon távol á116 fajok ÖSSZe ne 
h4zasodjanak, illetőleg a bá7.8AAág lehetőleg tisztán magyarok . 
között történjék. 

A vér egészséges volta és tiszb!sága nagy hordeNjil. Kö
zeli rokonok se házasuljanak össze, mert c.....uádalapitásuk sok 
szomorúsággal járhat. 

Az egészséges szervezetek az alapjai a további fejlödő 
életnek s ma már a nemz_t ellenőrzi s lehetetlenlti a tü:lőbajo
sok és vérbajosok egybekelését. 

A nemz.ti élet törvénye megköveteJi a magyar fajnak sza
poritását és fejlesztését. 

A 'magyar családalapitásnak tehát magyar nemzeti ala~ 
pon, a magyar faj szolgálatában kell végbemennie, ha a ....,J.d
alapító teljesen hivatása magaslatán akar állani. 

A családi élet fő mozgatója a szeretet, amely lelki kincs 
az erkölc8i vildgrend összetartó ereje. Ez az erkölcsi erő mG
ködik a hitvestársakban, valamint a szülői szeretet formájá
ban s a gyex:meki háJa jelentkezésében is. Ez a bensőséges 
szeretet batja át a testvéreket, amint lassanként szervezetiik
ben s igy lelki életükben kifejlődnek. 

A társas élet főmozgatói már a családban megtaJálbatók 
s igy a szervezett családi élet alapformája a közösségi s a 
nemzeti életnek. 

Rendes és teljes családi életben megvannak a különbözO 
nemzedékek (nagyszülők, szülők, gyermekek) s a sok testvér
ben megtalálhatók a társadalom felebarátai. 

Ezek alapján és mellett nyugodtan megállapitbatjuk, hogy 
a magyar nemzet családjainak alapítói akkor teljesitik köte
l~zettségüket s á.uanak hivatásuk magasl~tán, ha alapitand6 
családi életüket a magyar faj terjesztésének és múvelésének 
a szolgálatába állitják. Családi javaikat pedig arra használják, 
~ogy az anyagiakkal a legsziikségesebb családi szükségletek 
tisztességes ellátása mellett a nemzet szükaégleteit szolgálják. 
A .lelki~kkel pedig tegyék alkalmassá magukat is és gyerme
keIket lS a nemzet társadajmának gazdagítására és kialaJd· 
tására. 

~int a családalapítás célja a gyermek, a jövl) nemzedék, 
vagyIS nem az alapítók önző maguk _ szeretete csupán. ba
sOnlóképpen a család hivatá.s3. sem korlátozódik csak magára a 
családra. A magyar nemzet családjai nemcsak saját magulmak 
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élnek, hanem feltétlenül a nemzet egészének haladását ~ fej
lődését szolgálják. 

. A családi nevelésben ·az apa az erély't, az anya 'a gyöngéd-
séget képviseli. Ez az erély és gyöngédség a szeretet alko-tó 
eleme ' s ennek a fejlesztő szeretetnek egyszersmind nemzet
nevelő fontossága is van. A szülö parancsában s a gyeI'Jllek 
engedelmeSségében is erkölcsi kötelesség, sőt hivatá.teljesítés 
jut kifejezödésre. -
. Az az erkölcSi világ, amelyet a család gyermeke magában 

kifejleszt, helyes irányitás mellett megfelelő útmutató leend 
a "nemzet életének ösvényein és útjain. ' 

Tökéletes család tökéletes gyermeket nevel s ezek esetleg 
hozhatnak létre tökéletes magyar nemzetet, ha minden nem
zedéK, 'a nevelő ' is, hivatása teljes 'magaslatán áll. 

'A magyar családnak a kiválóságától függ a magyar nem
zet nagysága és fejlettsége. Minden lehetöt tegyünk meg egész.
séges. erkölcsös,' önzetlen, IIiunkás, szeretőszívű , fejlett, hiva
tásuk magaslatán álló magyar családok fejlesztése érdekében! 
A 'családi élet az alapfórmája minden közösségi életnek s a 
magyar családi élet erkölcsi világa az Isten országa értékeit 
van hivatva megvalósítani. 

A család a családi, szülői házban érzi jól magát s nem
zetünknek legyen egyik fő célja, hogy minden magyar családot 
juttasson hozzá a családi háshoz. Ebben a kedves otthonban 
csirá zzék ki a magyar nemzet jövendő erkölcsi világa. 

V, 

1. A nemzetnevelés e;rkölesi szempontból. 

'. a) ~e~eti történelmünk egy nagy nevelő-;';'kola s ebből 
az ISkolából találomra felemlítünk pár-' közismert fogalmat és 
nevet : Honszerző, honalapító (Árpád), honmentö (IV. Béla). 

- a kereszténység bajnoka (Hunyadi János), Mátyás, az igaz
ság;os .. " sZlgetvári hős (Zrinyi Miklós), a hit Isten ajándéka 
(D~~ld Ferenc), ~ török áfium elleni orvosság (Zrinyi Miklós, 
a koltö), a haza es a szabadság bajnoka (II. RákócZÍ Ferenc), 
a hőslelkű ,Zrinyi nona, a legnagyobb magyar (Gróf Szé
chenYI ~stvan).! Mell'a!ijuk, megadjuk (Kossuth Lajos ) , Talpra 
magyar. (Petöf! Sandor) , a haza bölcse (Deák Ferenc) Az 
aranyember (J"kai ~ór) , o,:,zággyarapító (Horthy Mikiós). 

A nemzetugyelo fogalmaban ki kell alaki tan unk azt a 
rpa.gyar s1.e:Hemiséget, amely az isteni gondviselés nagy mun
ká~áb~. mmt a magyar nemzeti hivatás örök szellemi irányí
t6Ja, ugyel arra, hogya magyar nemzet hivatása magaslatán 
állva, folyton előre haladjon' 
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A nemzetörben a magyar nemzeti érintetlen egység ál
landó őrizőjét, ébrenta.rt6ját kell szemlélniink. aki személyes 
bátorságáva! és fáradhatatlan kitartá.sával minden nemreti 
magyar értékre állandóan figyel s azt örizi. 

A honvéd pedig magyar nemzetünknek szüntelenül résen 
levő katonája, aki a család értékeitől elkezdve, a nemzet min_ 
den értékállományát állandóan védi. Védelmi eszköze az emberi 
szellemnek mindennemű fegyvere s így a puska és kard mellett 
a lélek nemes veretű értéke is. A honvéd mindannyiunknak 
nemzeti eszménye kell, hogy legyen! 

bl A cserkész- és leventenevelés. 
I 

A cserkésznevelés az ifjúságot az iskolaépületből a ter
mészetbe vezette s ott hozzásegitette ahhoz, hogy a maga ifjú 
életét kezdje megélni. Mint önkéntes vállalkozás, ma is él s 
művelői büszkén gondolnak arra, hogy az ő közreműködése 
folytán létesült a leventeintésmény. 

Ezzel foglalkozunk, mint az első, szervesen átgondolt, egy
séges nemzeti nevelési formá.val. 

Tulajdonképpen a lumvédség világában élünk, mert a nem
zet minden gyermekének bizonyos értelemben honvédnek kell 
lennie. A leventeség előkészülés, nevelődés a honvédségre s 
mihelyt kezdőt:lik a gyakorlati honvédség, végzőt:lik a levente
ség, illetőleg megfordítva. 

A leventenevelés az egész nemzet összes ifjait egy egységes 
müvelésben iparkodik részesíteni. Ez nemcsak elméleti, hanem 
gyakorlati képzés, oktatás és nevelés. 

Semmiesetre sem szabad, hogy csak gyakorlatozásra zsu
gorodjék össze, egységes nemzeti neveléssé kell nemesednie s a 
mindent átölelő honvédelem gondolatán epülve fel, a magyar 
nemzeti társadalom kiépítését is ez alapon létesíteni kellene. 

Milyen fontos és értékes az, hogy az ország és nem7.et 
összes kultúrmunkásai (foglalkozási ágak) a nemzet, a hon 
ápolásában, védelmében és hivatásának teljesítésében, vala
mint e hivatásteljesítésre való előkészü!etboo mind ugyanazon 
szellemtöl áthatva élik meg ifjúi és felnőtt életüket. 

A pásztor, földmíves, gazdasági munkás, iparos és. keres
k~dö. ipari- és kereskedelmi munkás, testi- és s~lleJnI mun· 
kasok, vezetők és vezetettek mind-mind a nemzetI szellemtől 
kell, hogy áthatva legyenek s a nemzet hivatását csak. 8~kor 
teljesítheti az emberiség szolgáLatában és benső nemzeti erté
keinek fejlesztésében, ha ezek egyen-egyen és összesen ~t V~
nak itatva a nemzeti honvédszellemtöl s annak jegyeben lS 
munkálkodnak. 
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Mindennek és mindenkinek be kell taglal6dnia ebbe a 
nemzeti közösségbe. 

A család~ a magyar nemzeti élet alapsejtje és egysége csak 
akkor áll hivatása magaslatán, ha összes tagjai és szervei a cél 
szolgálatában állanak. A család célja pedig az, hogy igazi szerve 
legyen a nemzeti közösségi életnek a saját fokán és helyén. 

Igy a család a falú közösségébe taglalódik s annak köz,. 
vetlen swlgálatában éli meg hivatását. A falú a járás egységé

. ben. az a tájegység, vagy megye közösségében s a megye a 
nemzet egészében teljesitheti erkölcsi kötelességét. 

Az egész nemzeti közösség egy tökéletes szerves egység, 
ahol a szervek egymás alatt és mellett, de sohasem egymás 
ellen vannak hivatva dolgozni. Ezt a szerves nemzeti egységet 
kell kiépíteniink egységes nemzeti tudatta! és akarattal. Más
képpen a nemzet nem juthat el Irlvatása teljesítéséh"". 

Ebben a munkában a 'lever,tenevelésnek alapvető értéke 
van, amely érték a nemzet céljának megvalósitását jelenti. Ezt 
a nemzeti célt megvalósítani az egész nemzetnek erkölcsi köte ... 
lessége és hivatása. Igy a leventenevelésnek a tökéletesítése 
nemzeti erkölcsi feladat, a legszentebb hivatás. 

A leventenevelés nemzettársadalmi nevelés is kell, hogy 
legyen s csak akkor lesz "nagy és dicső nemzetünk, amikor 
magyar nemzeti közösségünk, egész nemzettársadalmunk a 
nemt.etügyelő, nemzetőr s a magyar honvéd nem.zetfejleszW 
gondolatkörében fog élni és hivatásának megfelelően miíködni. 

-
ll. A társaságok és társadalm. intézmények namzeterkölcsi 

hivatása. . 

A magyar nemzet életében minden egyénnek és közösség
nek be kell t8glalódnia a nemzet közösségébe. 

. Senki és semmi nem táplálhat olyan célokat, amelyek ellen
tétlÍen áll,,'!ak a .~agyar .. nemzet igazi érdekével és céljával. A 
nemzet<;n be1ől kozvetlenül, vagy közvetve mindennek a nemzet 
feJlesztese a célja. Ez a nemzet Nagymagyarország! 

ms most bocsásson meg megdicsőüIt szellemű költönőnk 
hogy az. általa írt nemzeti imánkat e szavakkal iktatom ide: ' 
.. .. ..HiSzek az Istenben; hiszek a hazában; hiszek az isteni 
orok 19s7ságban; hiszek Magyarország szent hivatásában!" 
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HYMNUS. 

lsten, áldd meq a, magyart 
Jó kedwel, bőséggel, 
Nyú its feléje védő kart, 
Ha küzd t>llenséggel; 
Bal SOTS a kit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbür.hödte már e nép 
A ",úl!at s jövendöt! 

őseinket felhozá1-
Kárpát szent béTCZér~ 
Altalad nyert szép hozát 
Bendegúznak vére. 
S me" e zúgnak habjai 
Tiszának ) Dunának J 

Arpád kös magzat jai 
Felvirágozának. 

2rtünk Kúnság mezein 
2rt kal!ÍSzt lengettél. 
Tokaj szölővesszein 
Nektárt csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sánczára.1 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 

Hajh, de bűneink miatt 
Gyúlt harag. kebledben, 
S elsújtád villámidat, 
DÖTgö felle.gedben, 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd töröktől rabigát 
Vállainkra vettünk . 

Hányszor zengett ajkain 
Ozman vad r.épének 
Vert hadunk csonthalmain 
Győzedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfWd 
Szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
!fagzatod hamvvedre? 

• 

• 
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Bújt az üldözött, 8 felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem lelé 
Honját a hazában, 
Bérczre hág és völgybe száll, 
Bú s kétséq mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángterger f ölötte. 

Vár áillott: most kőhalom; 
Kedv s öröm röpkedtek: 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
S ah, szabadsáa nem virul 
A /wltak véréből, 
Kínzó rabság könnye huU 
Arvánk hő szeméből. 

Szándd meg isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts f eléje védő kart 
Tengerén kinjának. 
Bal sors a kit régen tép, 
Hozz rá "ífJ 6B"!tendöt. 
Megbü1lJwdte már e nép 
A múltat s jöv~ndőt! 

SZÓZAT 
• 

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar,' 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
M ely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod keU. 

Ez a föld, mellyen annyiszor 
Apáid vére folyt; 
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezred év csatolt. 

I 

, 
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Itt küzdtenek honért a Ms 
Árpádnak hadai; 
Itt tiYrtek őssze rabigát 
Hunyad:ruik karjai. 

Szabadság! itten hordozák 
Véres zCÍ8zZóidat, 
S eU/,uUtanak ~egjobbjaink 
A hosszú harcz alatt. 

~8 annyi balszerencse közt J 

Oly sok viszály után, 
Megfogyva báT, de tÖT1Je nem, 
21 nemzet e hazán. 

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált: 
»Egy ezred évi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!< 

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért, 
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a /tanért. 

Az nem lehet, hogy ész, erő 
1:8 oly szent akarat 
Hiába sorvadozzaruJk 
Egy átoksúly alatt. 

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Száz ezrek ajakán. 

Vagy jőni jog, ha jőni -ken, 
A nagyszerii. halál, 
H aJ a temetkezés fölött 
E gy ország vérben áll . 

. 
S a sirt, hoZ nemzet sűlyed el, 
N épek veszik körül, 
S az ember millióinak 
Szemében gyászkiiny m. 

• 

, 

• 
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Légy hive rendületlenüZ 
Hazádnak, oh magyar; 
Ez éltetőd, 8 ha elbukál, 
Hantjával ez takaT. 

A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra helYj 
Aldjon vagy verjen ,fiors keze: 
Itt élned, Iullnod keU. 

NEMZETI DAL. 

Talpra ,nagyar, hi a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok f 
Ez a kérdés, 1Jálasszatok! -
A magyaTok istenére 
Eslcüszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ósapáink, 
Kik 8zabadvn éltek lulltak, 
Szolgaföldben nem .nyuglultnak. 
A rnagyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem le3zünk! . 

, 
Sehonnai bitang ember, 

, 

Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok i8tenére 
Esküszünk, 
Esküszünk .. hogy rabok tovább 
N L."m leszünk! 

-

, 



Fényesebb a lánczr.ál a kard, 
Jobban ékesíti a kart~ 
~s mi mégis lánczot hordtunk! 
I de veled régi kardunk! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi T,agy hiréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lernossuk a gyaw-:r,(l,tot! . 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
NemleszUnk! 

, 
Hol sírjaink domboTulna-k, 
Unokáink leborulnak, 
JlJ8 áld6 imádság mellett 
Mondják el szent nevei.nkÚ. 
A magyarok istenére 
Esküszük, 
Esküszür.1<, oogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

• 
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TÁRGYMUTATó: 

Előszó. ------- - - - - - -
L 

1. Hit· és erkölcstan unk tárgya és köre. -
2. Kinek a hit- és erkölestanár61 beszélünk' -
3. Milyen természetű ez a hit- és erkölcstant - - -
4. Mit jelent az, hogy magyar nemzett - - - - -
5. Mi az, hogy magyar nép, magyar fajt - - - -
6. A közösség és az egyén szempontjai. - - - - -
7. A hit- és erkölcstan közelebbi tárgya. - - -

-
-

-
II. 

1. A magyar nemzeti hitről. - - - - - -
2. Milyennek hisszük az Istent, a világot Ft az embertf 
iS. Nemzeti hitünk közelebbi meghatározása. - - -
4. Mit jelen't az, hogy nemzetünk Istene tökéletes' -

5 
5 

5- 6 
6 

6- 7 
7 
8 

9 
9--10 

10 
II 
11 5. Mit jelent az, hogy nemzetünk Istene igazságos és jó' 

6. Islen az egységes világmindenség ör~k teremtője. - 12 
12-111 

lB 
-- 13-14 

14- 15 
15 

7. IRten a földi élet gondviselője. - - - -
8. Islen az emberiség kialakítója. - - - - -
9. Isten a nemzetek irányitója. - - -

10. Isten a magyar nemzetnek szerető Atyja. 
ll. Az lsten fogalmairól. - - - - - - -

• 
III. , 

l. Átmenet az erkölcsi-világ 
2. A nemzet életszervei. 

kérdéseire. 
- - - -
IV. 

l. Az egyetemes magya r nemzeti közösség 
2. A megyék magyarjainak erkölcsi élete. 
:J, A magyar tájegységek erkölcsi értéke. 
4. A júrú,sok magyar közösségi erkölcse. 
4. A magyar városok erkölcsi ereje. -
6. A magyar falvak erkölcs i fel'adatai. -
7. A magyar nemzet családjainak erkölcsi 

V. 

_ - - - 16-17 
- - - 17 

erkölcse. - 17- 18 
- - - - 18--19 

- - - 19- 20 
- - - 20 

- - - 21 
- - 22 
világa. - - 23-24 

~. A l~emzetnevelés erkölcsi szempontból. _ - - -
2. A h~rsa~ágok és társadalmi intézmények nemzeterkölcsi 

luvatasa. _ _ _ 

24- 26 

HYDlDnsz. (Kölcsey F erenc). -
Szózat. (Vörösmarty Mihály). _ _ 
Nemzeti dal. (Petőfi Sándor). 
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